
Přijímací řízení do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s výučním listem (denní forma vzdělávání)

1. kolo přijímacího řízení

Název oboru: 65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-54-H/Ol Cukrář

Řádně vyplněné přihlášky je nutno škole doručit do 1. 3. 2023, a to prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb nebo podáním na sekretariát školy nebo v elektronické
podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Název školy: Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm. příspěvková organizace
Adresa školy: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kritéria přijímacího řízení

• zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzení registrujícího lékaře)
• do dne nástupu prokázání splnění povinné školní docházky
• umístění do stanovené kapacity oboru vzdělání dle celkového počtu získaných

bodli
• uchazeči. kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR. doloží doklad

o dočasné ochraně

Přijímací řízení: 24. dubna 2023

Podle bodového hodnocení, které uchazeč získá za prospěch v 1. a 2. pololetí předposledního
ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. bude sestaveno pořadí uchazečů. Přijati budou
uchazeči s vyšším počtem bodl! až do naplnění kapacity daného oboru vzdělání.

Přijímací zkouška v daném oboru vzdělání se nekoná.

Hodnocení výsledků ze ZŠ

Za známky v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
obdrží každý uchazeč určitý počet bodli. a to:

• za průměr 1,00 obdrží 28 bodů. za průměr 1.01 obdrží 27.9 bodli, za průměr 1.1 
obdrží 27 bodů. atd.

• za známku z ČJ. CJ a M budou každému uchazeči připočteny 4 body za jedničku.
3 body za dvojku. atd.

Uchazečům, kteří poslední ročník ZŠ neukončili ve šk. roce 2022/2023. nebude do hodnocení
výsledků ze ZŠ počítáno 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Získaný počet bodli ze ZŠ bude poté
násoben koeficientem 1.5.

Maximální počet bodů za známky ze ZŠ - 120

Dne 24. 4. 2023 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých
uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy
(§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Uchazeči na seznamu budou evidováni pod přiděleným evidenčním číslem.

V případě přijetí uchazeč odevzdá řediteli Hotelové školy. Frenštát pod Radhoštěm.
příspěvková organizace, zápisový lístek. a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.

Uchazeč, který není občan EU. předkládá nejpozději při zahájení vzdělávání doklad
potvrzující oprávněnost pobytu cizince.


